
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:              /TTr-UBND  Nghệ An, ngày      tháng       năm 2022 
 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ  

ngân sách địa phương năm 2023 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về 

việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

- Việc ban hành Nghị quyết là thực hiện đúng quy định tại Điều 31, Luật 

Ngân sách Nhà nước năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp. 

- Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

2021-2025, thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, là năm đầu của 

thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2023-2025 nên có ý nghĩa 

rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 

2025. Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ chi ngân sách 

địa phương năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025. 

II. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT  

1. Mục đích 

Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động của bộ máy quản lý hành chính, 

kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai,… 

2. Nguyên tắc 
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- Xây dựng Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của HĐND 

tỉnh; 

- Dự toán thu NSNN năm 2023 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện thu ngân sách năm 2022, căn cứ các Luật thuế, các cơ chế chính sách 

của trung ương về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí,... và dự báo sát thực 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, xung đột quân sự Nga - Ukraine, giá cả của nguyên 

vật liệu đầu vào tăng cao, tình hình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, sự 

phục hồi, sự tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023. Đồng thời dự kiến và 

tính toán đầy đủ những sản phẩm mới tăng thêm năm 2023. 

- Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 (chi đầu tư phát triển và chi 

thường xuyên, chi trả nợ vay) xây dựng theo hướng thực hiện các giải pháp tiết 

kiệm, nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường chi 

cho con người và an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực 

hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đồng thời, đảm bảo kinh 

phí thực hiện các chính sách, chế độ mới của Trung ương và địa phương (đảm bảo 

kinh phí thực hiện tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng). Trong đó: 

+ Đối với sự nghiệp y tế: Do các đơn vị sự nghiệp công lập làm nhiệm vụ 

khám, chữa bệnh thực hiện theo điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nên 

NSNN giảm cấp đối với các khoản chi đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh và khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp 

của từng đơn vị. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị tăng cường cơ sở vật 

chất đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 

+ Đối với các đơn vị có nguồn thu dùng thực hiện cải cách tiền lương lớn 

hơn nhu cầu tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng, phần chênh lệch trên được tính toán 

và giao trong dự toán của các đơn vị để giảm phần ngân sách cấp; 

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách và tỷ lệ điều tiết 

các khoản thu theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, 

nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2022 – 2025 và các Nghị quyết bổ sung, sửa đổi tại Nghị quyết số 

20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Bố trí trả nợ vay đến hạn theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và 

Nghị quyết số 36/2021/NQ-QH của Quốc hội;  
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- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2023 để phân bổ 

kinh phí cho các cấp, các ngành, các đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm 

vụ được giao. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan đánh 

giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và dự kiến kế hoạch dự 

toán thu, chi NSNN năm 2023 theo đúng quy định. Cụ thể: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022, trên cơ sở 

đó tiến hành tổng hợp, dự kiến số liệu thu, chi NSNN năm 2023.  

2. Bảo vệ dự toán thu, chi NSNN năm 2023 với Bộ Tài chính. 

3. Trên cơ sở số liệu thảo luận với Bộ Tài chính, tổ chức thảo luận dự toán 

với các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; 

21 huyện, thành phố, thị xã và một số đơn vị dự toán cấp I khác.  

4. Ngày 17/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với một số 

Sở, ngành do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì để cho ý kiến dự 

thảo báo cáo. Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với 

các Sở, ngành có liên quan để xem xét, thông qua kế hoạch dự kiến phân bổ dự 

toán NSNN năm 2023 (đã được 100% Thành viên UBND tỉnh nhất trí thông qua). 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết gồm có 05 điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau: 

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 15.857.473 triệu đồng. 

Trong đó, thu nội địa: 14.586.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 

1.250.000 triệu đồng, thu viện trợ: 21.473 triệu đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương: 33.162.111 triệu đồng. 

3. Bội chi ngân sách địa phương: 204.700 triệu đồng. 

4. Vay trong năm: 264.800 triệu đồng. 

5. Chi trả nợ vay: 60.010 triệu đồng. 

6. Kế hoạch hoạt động các Quỹ tài chính ngoài ngân sách. 

Điều 2. Một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 
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Điều 3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 

2023. 

Điều 4. Giám sát thực hiện. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

 (Hồ sơ gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tình hình thực hiện dự 

toán NSNN năm 2022 và phương án phân bổ dự toán NSNN năm 2023; Kế hoạch 

tài chính – NSNN 03 năm 2023-2025)./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Thành viên UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT, KT (TP, Hòa). 

 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thanh An 

 












































